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C – Praktisko darbu modulis  

2. laboratorijas darbs 

Nodarbība. Augu uzb ūves izp ēte ar gaismas mikroskopu. Augu 
audi un to uzb ūve. Stumbra prim ārā un sekund ārā 
uzbūve. Saknes uzb ūve. Lapa 

Darbam nepieciešamie materi āli, instrumenti un rea ăenti 

Studentiem 
1. Studenta mikroskops 
2. Instrumentu komplekts (skalpelis, 2 preparējamās adatas, pincete, pipete) 
3. Materiāli preparāta pagatavošanai (Petri plate augu materiālam, priekšmetstikli, 

segstikli, marle, griezējasmenis, filtrpapīrs, tumšs un gaišs pamatnes papīrs) 
4. Astra zilā un safranīna maisījums pilināmajā pudelē 
5. Destilēts ūdens pilināmajā pudelē 
6. Zīmēšanas papīrs, parastais zīmulis, dzēšgumija, pildspalva, lineāls 

Darba vadītājam 
1. Demonstrācijas mikroskops, videodemonstrācijas galds, multimediju projektors 
2. Instrumentu komplekts (skalpelis, 2 preparējamās adatas, pincete) 
3. Materiāli preparāta pagatavošanai (Petri plate augu materiālam, priekšmetstikli, 

segstikli, marle, griezējasmenis, filtrpapīrs, tumšs un gaišs pamatnes papīrs) 
4. Astra zilā un safranīna maisījums pilināmajā pudelē 
5. Destilēts ūdens pilināmajā pudelē 

Darba objekti 
• Dzīvie objekti 

• Sarkanā sīpola zvīĦlapa 
• KartupeĜa bumbulis 

• Fiksētie objekti 
• Ėirbja stumbrs 
• Priedes skuja 

• Pastāvīgie preparāti 
• Kukurūzas stumbra šėērsgriezums 
• Īrisa saknes šėērsgriezums 
• Rudzu stumbra šėērsgriezums 
• Priedes koksnes šėērsgriezums 
• Liepas stumbra šėērsgriezums 
• Kamēlijas lapas šėērsgriezums 
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Darba m ērėis 
Nostiprināt iemaĦas augu anatomisko struktūru pētīšanā ar gaismas mikroskopu, novērot 
svarīgākos augu audu tipus, kā arī pārliecināties par augu stumbru, sakĦu un lapu uzbūves 
īpatnībām. 

Teorētiskais pamatojums. Augu audu un orgānu svarīgāko pazīmju demonstrēšana uz 
ekrāna, izmantojot demonstrācijas mikroskopu un multimediju projektoru. 

Darba uzdevumi.  
• Iepazīties ar dotajiem augu materiāliem - audu un orgānu mikropreparātiem. 
• Noskaidrot audiem un orgāniem raksturīgās pazīmes  
• Analizēt augu anatomiskās un morfoloăiskās īpatnības. 

Darba apraksts, gaita un uzdevumi  
Anot ācija 
Studenti nostiprina iemaĦas dabā ar mikroskopu, pagatavojot pagaidu preparātus no sīpola 
zvīĦlapas virsējās epidermas, nātres lapas un kartupeĜu bumbuĜa. Tajos novēro segaudus, 
izdalītājaudus, uzkrājējaudus. 
Turpmākajā laboratorijas darba gaitā studentiem tiek doti gatavie (pastāvīgie) mikropreparāti, 
kuros, izmantojot lekcijā aprakstītās audu īpatnības, viĦiem jāatpazīst noteiktas audu grupas, 
norādot arī to pazīmes.  
Pastāvīgajos preparātos studenti iepazīstas arī ar stumbru un sakĦu primāro uzbūvi, kā arī ar 
lapas anatomisko uzbūvi. 
Rezultātus atzīmē darba lapās pie attēliem. 
  

1. Pagaidu preparāta pagatavošana un izpēte 
Laboratorijas darba vadītājs izmantojot videodemonstrācijas galdu un multimediju 
projektoru demonstrē augu mikropreparātu pagatavošanas pamatprincipus, augu šūnas 
telpisko uzbūvi, izskaidro gaismas mikroskopa lietošanas iespējas, izmantojot dažādas tā 
tehniskās īpatnības – apgaismojuma intensitāti, mikro- un makrofokusēšanas mehānismu, 
īrisa diafragmu. Zīmē, kā tiek pagatavots augu materiāla pagaidu preparāts. 
Lai iemācītu pamatprincipus, kā pagatavot augu materiāla preparātus, tiek izmantota 
sarkanā sīpola zvīĦlapas virsējā epiderma. Laboratorijas darba vadītājs uz tāfeles zīmējot 
demonstrē, kā morfoloăiski atšėirt sīpola zvīĦlapas virspusi no apakšpuses.  
Sīpola zvīĦlapas virsējā epidermā (ieliektā virsma) ar asmeni iegriež nelielu kvadrātu (5 x 
5 mm), ar pinceti to noplēš un ieliek Lugola šėīdumā uz priekšmetstikla, apsedz ar 
segstiklu, aplūko vispirms mikroskopa mazajā (objektīvs 4 x), pēc tam vidējā (objektīvs 10 
x) un lielajā (objektīvs 40 x) palielinājumā.  
Preparāta pagatavošanas procesa demonstrēšanai tiek izmantots videodemonstrācijas 
galds un multimediju projektors.  
Epidermas šūnas sakārtotas blīvi, tās neveido starpšūnu telpas, tātad epidermu var 
pieskaitīt blīvajiem audiem Var izšėirt šūnapvalku un vidējo plātnīti. Vakuola pildīta ar šūn-
sulu. (1.attēls). Pieverot īrisa diafragmu, atsevišėās šūnās labi saskatāms citoplazmas 
slānis gar šūnapvalku. Jaunākās šūnās redzami citoplazmas pavedieni ar graudainu 
struktūru, kuri stiepjas no vienas šūnas malas uz otru. Citoplazmas pavedieni uz krāsainās 
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šūnsulas fona labi saskatāmi. Šūnas vidū vai arī vienā malā pie šūnapvalka saskatāms 
kodols ar vienu vai vairākiem kodoliĦiem. Atsevišėās šūnās vērojama citoplazmas 
strāvošana. 
 

 

1.1.attēls. Sīpola zvīĦlapas virsējās 
epidermas šūnas. Labi redzami kodoli ar 
kodoliĦiem, šūnapvalks, citoplazma, 
vakuolas.  

Laboratorijas darba vadītājs liek studentiem pagatavot katram savu preparātu. Laboratorijas darba 
asistents pārbauda pagatavoto preparātu kvalitāti. 

2. Iepazīšanās ar augu audiem un orgāniem 
Izmantojot doto augu materiālu – nātres lapu ar dzeĜmatiĦiem, kā arī kartupeĜa bumbuli, 
pagatavo pagaidu preparātus. 
• Pārgrieztam kartupeĜu bumbulim no griezuma vietas ar skalpeli nokasa nedaudz 

šėidruma, liek to ūdens pilienā un pārsedza ar segstiklu. Preparāta pagatavošanas 
procesu demonstrē uz videodemonstrācijas galda. 
Vispirms mikroskopa mazajā (objektīvs 4 x), pēc tam vidējā (objektīvs 10 x) un lielajā 
(objektīvs 40 x) palielinājumā aplūko rezerves cietes graudu tipus kartupeĜu bumbulī. 
Atzīmē, kādi audu tipi ieraugāmi preparātā. 

• Laboratorijas darba vadītājs, izmantojot videodemonstrācijas galdu un multimediju 
projektoru, uz ekrāna demonstrē pastāvīgajos mikropreparātos: 

o Ėirbja stumbra šėērsgriezums 
o Kukurūzas stumbra šėērsgriezums 
o Īrisa saknes šėērsgriezums 
o Rudzu stumbra šėērsgriezums 
o Priedes koksnes šėērsgriezums 
o Liepas stumbra šėērsgriezums 
o Kamēlijas lapas šėērsgriezums 
o Priedes skujas šėērsgriezums 

sastopamos augu audus. 
Demonstrējot stumbru un sakĦu šėērsgriezumus parāda un skaidro, kādas ir galvenās 
anatomiskās pazīmes, pēc kurām noteikt, vai attiecīgajam orgānam raksturīga primārā 
vai sekundārā uzbūve. 
Darba lapās studenti atzīmē pie katra attēla nosauktās struktūras. 
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…………………………………………………. 
Vārds, uzvārds, grupa, datums. 

Protokols, t ā noform ēšana un iesniegšanas laiks  

Darba lapas 
 

 

 

Kambijs 

Sietstobri 

Pavadītājšūnas 

Lūksnes parenhīma 

Traheja 

2.1. attēls. Ėirbja stumbra šėērsgriezums. Koksnes un lūksnes vadaudi un kambijs. 
 

 

2.2. attēls. Kukurūzas stumbra 
šėērsgriezums. Slēgtie kolaterālie 
vadaudu kūlīši 
 

Epiderma 

Sklerenhīmas maksts 

Lūksne 

Traheīdas 

Protoksilēmas gaisa dobums 

Pamataudu parenhīma 

 

 

2.3. attēls. Īrisa saknes šėērsgriezums 

 

Trahejas 

Traheīdas 

Lūksne 

Caurlaidīgā šūna 

Endoderma 
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2.4. attēls. Rudzu stumbra 
šėērsgriezums. Slēgti kolaterāli vadaudu 
kūlīši ar vadaudiem.  
 

Asimilētājaudi  

Pamataudi 

 

 

 

 

Rudens traheīda 

Pavasara traheīda 

Gadskārta 

Stars 

2.5. attēls. Priedes koksnes šėērsgriezums 
 

 

 

 

Sietstobri 

Pavadītājšūnas 

Lūksnes parenhīma 

Sklerenhīmas šėiedras – cietā lūksne 

2.6. attēls,  A. Liepas stumbra šėērsgriezums. Lūksnes vadaudi. 
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Pavasara koksne 

Rudens koksne 

Gadskārtu robeža 

B 
2.6. attēls,  B. Liepas stumbra šėērsgriezums. Koksnes vadaudi. 

 

 

2.7. attēls. Kamēlijas lapas 
šėērsgriezums. 
 

 

Atvārsnītes slēdzējšūnas 

Elpošanas dobums 

Irdenā parenhīma 

 

 

2.8. attēls. Priedes skujas 
šėērsgriezums. 

 


